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AGENDA EXPOSITIES

DE LIER –juli 2022

VAN DE VOORZITTER
Voor jullie ligt weer een nieuw Spijkerschrift vol met

Zaterdag 9 juli

nieuws, dat laat zien dat De Timmerwerf weer bruist van

Peter Verbeek en Peter Dukker presenteren zich in de

de activiteiten.

werkplaats

Zelf mocht ik twee bijdragen in ontvangst nemen voor ons

Zaterdag 16 juli

museum. Eén vanuit de organisatie Kinderkleding- en

Judith Groenewegen presenteert zich in de werkplaats

Speelgoedbeurs in De Lier en één vanuit Kringloopwinkel

Zaterdag 23 juli

Habbekrats. Onder het motto: VRIJWILLIGERS HELPEN

Esther van den Berg presenteert zich in de werkplaats

VRIJWILLIGERS.

Zaterdag 30 juli
Ger Alleblas-Behrtel presenteert zich in de werkplaats
Zaterdag 6 augustus
Presentatie exposant in de werkplaats
Woensdag 10 augustus
Bradelierweek, open van 12.00 - 17.00 u
Donderdag 11 augustus
Bradelierweek, open van 12.00 - 21.00 u
Timmeren voor kinderen van 10.00 - 11.00
en van 11.00 - 12.00 u
Vrijdag 12 augustus
Bradelierweek, open van 12.00 - 19.00 u
Timmeren voor kinderen van 10.00 - 11.00

Beide keren waren we verrast over de hoogte van de

en van 11.00 - 12.00 u

bedragen die er geschonken werden. Bedragen die door

Zaterdag 13 augustus

vrijwilligers binnen de genoemde organisaties bijeen

Presentatie exposant in de werkplaats

gebracht zijn, dat dwingt veel respect af.

Zaterdag 20 augustus
Martin Koornneef en Michelle van Dijk presenteren zich in
de werkplaats
Zaterdag en zondag 27 en 28 augustus
Open Atelierroute
Vrijdag 2 september
Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier
van 10.00 - 12.00 u
Zaterdag 3 september
Demonstratie Houtdraaigroep De Lier in de werkplaats
Zaterdag 10 september

Wij gaan de bedragen besteden aan de aanschaf van

Presentatie exposant in de werkplaats

een nieuwe beamer en aan materiaal en gereedschap.

Zaterdag 17 september

Naast de bestaande activiteiten van het vrijdag klusteam

Open Monumentendag

maken we ook steeds meer pakketjes voor het timmeren

__________________

met kinderen, een activiteit die we zien toenemen en dat
willen we ook heel graag. Wel zijn de kosten van deze
activiteiten pittig toegenomen. Prachtig dat we daarbij
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ondersteund worden door de Kinderkleding-en

bestuur in De Bongaard aangeboden.

Speelgoedbeurs en Kringloopwinkel Habbekrats,
waarvoor dank.

LIERSE AMATEUR KUNSTENAARS

Rest mij jullie een mooie vakantie toe te wensen en mocht

Op vrijdagavond 10 juni stond de werkplaats vol met de

de vliegreis gecanceld worden, dan kun je altijd een

deelnemers aan de nieuwe LAK-expositie. Dit keer waren

bezoek brengen aan De Timmerwerf.

er werken van zo’n vijftig Lierse amateur kunstenaars

Vriendelijk groet

aangeleverd. Vol verwachting keken zij naar Truus van

Henk van Lenteren

der Lee, die op de van haar bekende wijze van elk
kunstwerk iets persoonlijks wist te zeggen.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op 26 april kwam het lintje voor onze voormalige
penningmeester Piet Zuidgeest uit de lucht vallen. Toen
hij en Ria met een list van hun kinderen in ons museum
belandden, waren zij blij verrast. Zij dachten dat dit het
moment van afscheid nemen van De Timmerwerf betrof.
Piet was echter sprakeloos toen voor de deur een oranje
loper werd uitgerold en burgemeester Arends hem
namens de koning kwam benoemen tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.

Daarna konden de exposanten in de entree en op de
voorzolder met eigen ogen zien hoe hun kunstwerken op
een mooie sfeervolle manier een plek in de expositie
hadden gekregen. Complimenten aan Chris Hansler,
Adrie Zuidgeest en Peter Verbeek van het LAK-comité,
die de expositie hebben ingericht.
Het succes van de vernissage werd met een drankje en
een hapje bezegeld en het bleef die avond nog lang
De aanvraag van deze onderscheiding was niet alleen

gezellig in De Timmerwerf.

vanuit het museum ingediend, maar ook door vele

Op de zaterdagen komen er geregeld exposanten ‘s

organisaties ondersteund waaraan Piet in de loop van

middags in de werkplaats werken, waarbij ze meer van

jaren zijn medewerking had verleend. Het was uniek dat

hun kunstwerken laten zien. Leuk om te zien en te horen

de versierselen bij De Timmerwerf mochten worden

hoe die tot stand komen.

opgespeld en bovendien heel praktisch.

Voor actuele informatie zie de website.

EXPOSITIE IN VOORBEREIDING
In het najaar gaat een nieuwe expositie van start over
varende Westlanders. Deze schuiten waren generaties
lang vrijwel het enige vervoermiddel in het Westland, niet
alleen voor boeren en tuinders, maar ook voor alle
bedrijven en handwerklieden. In deze expositie staat het
varende leven op en aan de Lee centraal, de toenmalige
levensader van De Lier. Er zullen heel wat schilderijen
van deze Westlanders in de expositie hangen, maar
Piet en zijn gezin kregen aansluitend een diner met het

mocht u foto’s, films of objecten verwant aan dit
onderwerp bezitten, dan kunt u contact opnemen met
info@detimmerwerf.nl.
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OVERLIJDEN HENK VOS
Op 5 april is onze vrijwilliger Henk Vos overleden op
de leeftijd van 87 jaar. Henk werd al kort na de
opening van het museum lid van het klusteam op

collectie wist Jan iets te vertellen en daarnaar werd
gretig geluisterd tijdens de rondgang door het museum.
De verwondering over dit bijzondere museum was
groot en uitgekeken raak je daar niet.

vrijdagmorgen. Daar was hij op zijn plek met altijd wel
een onverwachte kwinkslag tijdens de vele
koffiemomenten. Een paar jaar geleden had hij al
afscheid genomen van het klusteam, maar regelmatig
kwam hij nog even buurten.
Het bestuur is hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet
voor De Timmerwerf.

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS
Helaas kampen enkele vrijwilligers met
gezondheidsproblemen. Anneke heeft hen met een

Toch hadden we nog een tweede gedeelte bij de

bloemetje bezocht en we wensen hen sterkte met hun

golfclub aan de Zuidbuurt, waar we heerlijk in een grote

herstel.

tent van koffie met Dudok appeltaart konden genieten.

We mogen dit keer twee nieuwe vrijwilligers

De drankjes en hapjes daarna vonden gretig aftrek en

aankondigen. Jan Kester gaat het klusteam op de

aan het eind van de middag keerden we voldaan met

vrijdagochtend versterken. Kees Riezebos gaat

de auto of de fiets onder een uitbundig zonnetje naar

meedraaien in het historisch onderzoek, waar Jan den

De Lier terug. Een gezellige en geslaagde middag.

Hoed, Gerben Dijkstra en Leo van der Mark zich mee
bezighouden. We zijn blij met deze aanwinsten en

TIMMEREN VOOR VADERDAG MET 75-JARIGE

wensen hen een mooie tijd toe in de

WINKELLIER

‘Timmerwerffamilie’.

HET JAARLIJKSE VRIJWILLIGERSUITJE
Op woensdag 22 juni waren de weergoden ons
goedgezind en dat was te merken ook. Van de 58
deelnemers aan ons jaarlijkse uitstapje met de
vrijwilligers ging een flinke groep op de fiets naar
‘Streekmuseum Jan Anderson’ in Vlaardingen. Daar
werden wij heel gastvrij ontvangen, waarbij Jan
smakelijke verhalen vertelde over zijn enorme
verzameling van zo’n 150.000 objecten. Het resultaat
van zeventig jaar verzamelen en nog steeds.

Op zaterdag 18 juni vierde onze 75-jarige
winkeliersvereniging een feestje in de Hoofdstraat met
allerlei activiteiten voor de kinderen. Op het pleintje
voor het museum was het bijzonder druk. Heel veel
kinderen hebben daar naar hartenlust en onder
begeleiding van een aantal van onze vrijwilligers
planten- en sleutelbakjes staan timmeren. Het
voorwerk was gedaan door het klusteam en aan het
eind waren 130 pakketjes uit de voorraad verdwenen.
Het was een feest!

Hij benadrukte het belang van de geschiedenis voor
het begrijpen van het nu. Bij alle objecten uit de
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WIJ ONTVINGEN…

zien is waarschijnlijk van vlak voor de oorlog en de

… van dhr. Vijbel twee oude tegeltjes van de

bebouwing is waarheidsgetrouw vastgelegd. Op een

voormalige boerderij van Ruigrok in de Hoofdstraat

luchtfoto uit 1939 zijn deze details herkenbaar

uit het bezit van zijn overleden vader

aanwezig. Wij zijn zeer blij met deze aanwinst en

… van Ria van der Woude uit Maassluis een mooie

bedanken de familie Boekestijn heel hartelijk voor

kaasstolp en een dekschaal

deze schenking. Het schilderij is voor iedereen te

… van Annemieke Vet uit Almere drie

zien zijn in de entree van ons museum.

speculaasplanken
… van Gerard van Dalen, zoon van Lena van DalenBongaards, zes wandbordjes met historische
afbeeldingen van De Lier, een tafellamp eveneens
met historische Lierse afbeeldingen en een
millenniumklok, gemaakt door glasatelier ‘Decor Art’
… van de familie J. Boekestijn uit Maasland een
bijzonder schilderij.
Veertig jaar heeft dit werk hun woning gesierd en

STICHTING DE TIMMERWERF

vanwege een verhuizing wilden zij dit nu graag aan
ons museum schenken. Het schilderij is niet
gesigneerd en laat ons een vrij onbekend beeld zien
van de huisjes die achter de Domkerk hebben
gestaan. De schilder heeft langs het Achterlaantje

Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier
info@detimmerwerf.nl
www.detimmerwerf.nl
htpp://twitter.com/#!/timmerwerf

gezeten en had vanaf die positie een inkijkje in het
slop tussen twee rijen huisjes door. Vele Lierse

KvK Haaglanden 41146873

families hebben daar gewoond in kleine en vochtige
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Langs de Lee zien we de buitenplee die door
meerdere gezinnen gebruikt werd. Riolering was er
nog niet en alle uitwerpselen spoelden direct in het

ANBI

Leewater. Op de voorgrond het tuinland van Leen

De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf

Voskamp met een paar platte ramen. Hij was toen

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

eigenaar van het perceel tussen het Koorlaantje, het
Achterlaantje en de nog steeds aanwezige
boezemsloot. Nu staan daar luxe woningen waarvan
er enkele aan deze sloot grenzen. Het beeld dat we

Nieuwsbrief van Museum De Timmerwerf

Instelling (ANBI).
U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen
bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de
bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding
van ons museum.

